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Módosul a rendezési tervTalált tárgyak osztályaTubusba zárt gyógyerő

Ha valaki talál valamit, akkor a 
jegyzőnél nyolc napon belül köte-
les leadni azt. Harkányban milliók 
is hevertek már az utcán.

Hat új harkányi termék jelent meg 
a kozmetikumok piacán, melyeket 
a kórházban, Tourinform Irodában, 
és a hotelekben lehet beszerezni.

A rendezési terv módosításával 
változik a Helyi Építési Szabályzat 
és kialakításra kerülnek a vállal-
kozói zónák.
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TALÁLT TÁRGYAK
A talált tárgyak harkányi polcait legnagyobb részben mobiltelefonok, pénztárcák és kulcscsomók gazdagítják, 

de akadt már leadott kerékpár, motorkerékpár, sőt, lakókocsi is.

Olyan, hogy talált tárgyak osztálya 
nincs – mondta dr. Hohner Éva. Ha 
valaki talál valamit, akkor a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 5:55 § (1) bekezdése szerint 
a találás helyszíne szerint illetékes 
jegyzőnél a találástól számított 
nyolc napon belül köteles leadni a 
talált tárgyat. A jegyző felvesz egy 
jegyzőkönyvet, amelyben pontosan 
leírásra kerül a talált dolog, annak 
jellemzői, a dolog megtalálásának 
körülményei. A találó nyilatkozni 
köteles arról, hogy a jövőben igényt 
tart-e a dolog tulajdonjogára.  
A találó igénybejelentéséről a 
jegyző igazolást ad ki. Ha az átadott 
dolog átvételére jogosult személye 
megállapítható, a jegyző a dolgot 
késedelem nélkül átadja a jogo-
sultnak. Ha az átvételre jogosult 
személye nem állapítható meg, a 
jegyző a dolgot az átadástól számí-
tott három hónapon át megőrzi. Ha 
ez idő alatt a jogosult nem jelent-
kezik, a dolgot – ha ennek tulajdon-
jogára az átadáskor igényt tartott 
– a találónak ki kell adni.

Nem a Facebookon a helye

Sokszor látni – például okmányok 
vagy rendszámtábla esetében – 
hogy a közösségi portálon hirdetik a 
talált tárgyat. Kevesen tudják, de ha 
a megtaláló nyolc napon belül nem 
adja le ezeket, bizony bűncselek-
ményt követ el. Okmányt, hatósági 
jelzést az önkormányzathoz vagy 
az okmányirodába is lehetőség van 
leadni, de vannak olyan sajátos dol-
gok, ilyen például a bankkártya, 

aminek hátulján fel van tüntetve, 
hogy mely bankhoz kell vissza-
juttatni – mondta dr. Hohner Éva. 
Jelenleg is kerékpár, üres pénztárca, 
mobiltelefon, kulcscsomó és egy 
nagyobb összeg keresi gazdáját.

Milliókat is találtak már 

Mint más forrásból megtudtuk, 
korábban a rendőrséghez fordultak 
nagyobb, több milliós talált összeg-
gel, mely a parkban hevert egy 
táskában. Azt valutázó tulajdonosa 
vitte végül haza, miután pontosan 
megadta, milyen táskába és milyen 
kötegekbe fogva hagyta el pénzét. 
A megtaláló bizony okosan cseleke-
dett, amikor a hatóságokhoz fordult 
a talált pénzzel: ha véletlenül kere-
sik a bankjegyeket és bebizonyoso-
dik, hogy talált pénzt költ, a bíróság 
előtt felelt volna mulasztásáért.

Motor és lakókocsi is volt már a 
talált tárgyak között

Harkányi vonatkozásban átla-
gosan havonta adnak le egy-egy 
talált tárgyat. Leggyakrabban 
mobiltelefont, pénztárcát, kulcsokat, 
személyes dolgokat, hátizsákot, 
táskákat hagynak el az emberek. 
Jogszabály szerint három hónapig 
őrzik a talált tárgyakat, de a gya-
korlatban ennél jóval tovább. Nem 
példa nélküli, hogy motorkerékpár 
vagy kerékpár kerül a raktárba.  
Az előbbit a vélhetőleg ittas sofőrje 
a rendőrök elől rejtette az árokba, 
amit aztán talált tárgyként más  
adott le, az utóbbiért pedig másfél 
év után jelentkezett tulajdonosa, 

pontosan leírva a drótszamarat és 
a bulit, mely után feledésbe merült 
az alkalom szülte parkolóhely. 
Érdekes, de még nem volt arra pél-
da, hogy a találó vitte volna haza a 
megtalált tárgyat. Vagy nem tartott 
rá igényt, vagy jelentkezett érte 
a tulajdonos. A három hónap után 
megszerzett dolgokra egyébként 
további szabályok vonatkoznak, 
ilyen például az, hogy az újdonsült 
gazda – a megtaláló – egy évig 
nem adhatja azt el, nem adhatja 
másnak használatba, illetve nem 
ajándékozhatja el.

Dr. Hohner Éva három éve dolgozik 
az önkormányzatnál. A 26 éves 
jogász a birtokvédelemi, vadkár, 

kereskedelmi és ipartelep engedé- 
lyezési, rendezvénytartási  

engedélyezési, közérdekű munka- 
büntetéses ügyekkel foglalkozik. 
Feladatai közé vannak sorolva a 

Harkány Város Önkormányza-
tának tulajdonát képező ingatlanok 

bérbeadásával, a Harkányi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tar-
tozó Drávaszerdahely, Márfa és 

Szava települések és a Harkány-
ban működő német és horvát 

nemzetiségi önkormányzatok min- 
dennapi ügyei is. Szintén ő lát-
ja el az egyes szervek alapító 

okirataival, továbbá Harkány és 
a fent említett társtelepülések 
vonatkozásában a helyi ren-

deletek és előterjesztési anya-
gok elkészítésével kapcsolatos 

teendőket is.

„lakókocsi 
és motor 
sem példa 
nélküli”
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Hat új harkányi termék jelent meg a kozmetikumok 
piacán. A harkányi gyógyvíz összetételét alapul 
véve készített sampon, hab- és tusfürdő, testápoló, 
masszázs- és arckrém professzionális valamint otthoni 
alkalmazásban is a prémium kategóriát képviseli.

Negyed évszázados múltja van Harkányban csontjaink vizsgálatának
Maximális csonttömegünk harminc éves korunkig alakul ki, ezt követően csak vesztünk belőle. Ötven éves kor 
felett pedig kimondottan előtérbe kerül a csontsűrűség-vizsgálat fontossága. A vizsgálat a harkányi kórházban 
több, mint két évtizedes múltra tekint vissza.

A HARKÁNYI THERMAL természetbarát összetevői 
az extra száraz, érzékeny bőrt is képesek táplálni és 
hidratálni. A mindennapos testápolás mellett különle- 
ges hatóanyagai veszik fel a harcot a gyulladt, ekcémás 
vagy akár psoriasisos tünetekkel szemben. Rendszeres 
használatával a bőr látványosan egészségesebb és 
ragyogóbb lesz, mint valaha.
A bőrbarát tusfürdő, a természetes mélyhidratáló 
anyagokból készült karbamidos testápoló, a kényeztető 
habfürdő és a vitalizáló arckrém, a kénes sampon és a 
sokéves tapasztalat alapján összeállított masszázskrém 
az otthonokba költözteti az egyedi, általános elis-
meréssel bíró gyógyító hatást.
A kozmetikumok megvásárolhatóak a gyógyfürdő- 
kórházban, a TDM irodájában és partnerszállodákban, 
de további értékesítési pontok is csatlakozhatnak – 
ehhez a Harkányi Turisztikai Egyesületnél lehet 
jelentkezni.

Az Európában egyedülálló harkányi gyógyvíz pozitív hatásait 
ma már otthonában is megtapasztalhatja az új HARKÁNYI 
THERMAL termékcsaládnak köszönhetően. A Zsigmondy Vil-
mos Harkányi Gyógyfürdőkórház tapasztalt szakembereinek 
bevonásával készült, természetbarát összetevőket tartalmazó 
gyógykozmetikumok a bőrproblémákkal, illetve izületi pana-
szokkal rendelkezőknek nyújtanak hatásos segítséget.

Kiemelt értékesítési pontok:
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház /7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1./.

Harkányi Tourinform Iroda /7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 7./

HARKÁNYI
THERMAL
TERMÉKEK

A harkányi gyógyvíz ereje tubusba zárva! Tubusba zárták 
a gyógyító erőt

szteroidkezelésen átesettek számá-
ra is fenyegető veszély lehet.  
A vizsgálatot szakorvosi beutalóval 
lehet igénybe venni. A Zsigmondy 
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkór-
házban két régió felmérést tudják 
elvégezni, ez a gerinc és a csípő.

Nem kell készülni rá

A DEXA vizsgálat közel tíz percet 
vesz igénybe. Amint azt Morellné 
Reizer Ibolya ismertette, a vizs-
gálóasztalon utcai ruhában moz-
dulatlanul kell feküdni, míg a gép 
lassan mozgó része elhalad az adott 
testrész felett. Egyedül arra kell 
ügyelni, hogy a vizsgált területen ne 
legyen fém. Működési elve szerint a 
DEXA egy röntgen berendezés. Egy 
vizsgálat megközelítőleg olyan su-
gárterheléssel jár, mint aminek egy 
magasan szálló repülőgép fedélze-
tén vagyunk kitéve.

Szakorvos értékeli

A gép egy kétdimenziós képet alkot 
és mérési adatsort közöl, melyet

A DEXA vizsgálat során a csontok 
ásványianyag tartalmát mérjük 
és a gép beépített programjának 
segítségével a kockázati tényezőket 
felhasználva kiszámolható a lehetsé-
ges törés százalékos valószínűsége 
– ismertette Morellné Reizer Ibolya 
röntgenasszisztens. Mint elmondta, 
a vizsgálat egy tíz évre szóló prog-
nózist is felállít.

Korábban kell szűrni, mint ahogy 
problémát okoz

A csontsűrűség mérést 50 év felett 
minden esetben célszerű elvégez-
tetni – mutatott rá Morellné Reizer 
Ibolya. Kiemelte: annak, akinek a 
családjában ismert csontritkulás 
van, már 40 éves kortól ajánlott a 
vizsgálat elvégzése. Csontritkulás 
esetén egyszerű kezeléssel meg-
előzhető az elgyengült csontok 
idősebb korban előforduló törése.
A géppel korai stádiumában is 
diagnosztizálható az oszteoporózis, 
mely a vese, a máj és a felszívódási 
zavarokkal küzdők, valamint a

számítógép dolgoz fel és szakorvos 
értékel ki. A diagnózis felállítása 
azonban már a szakavatott röntgen- 
asszisztensek munkájával kezdődik: 
vizsgálat előtt a korábbi betegsé-
gek, törések, családi kórtörténet is 
rögzítésre kerül, mely információk 
elengedhetetlen tényezői a gép által 
felállított, tíz évre előremutató koc-
kázatelemzésének. Ez elárulja, hogy 
mekkora esélye van egy csontritku-
lásból eredő törés bekövetkeztének. 
A DEXA a csípőre vonatkozóan 
külön is felállít egy erre vonatkozó 
prognózist.
A harkányi kórházba 1993-ban 
került először csontsűrűség-mé-
rő berendezés. Akkor egy alkar 
vizsgálatára alkalmas készülék, 
majd egy Norland típusú, teljes test 
képalkotásra alkalmas gép került az 
intézetbe. A mostani Hologic beren-
dezés szintén képes teljes test felett 
áthaladni, továbbá izom- és zsírtö-
meg vizsgálatára is alkalmas. A gép 
az egyik legkorszerűbb nem csak a 
régióban, hanem kategóriájában is.
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A kedvezőtlenebb időjárás 
ellenére sem csökkent a  
Fürdő forgalma, árbevétele 
ebben az évben

A magasabb minőségű szolgáltatások biztosítása a cél
A kupola medenceterének és gépészetének felújításába kezdett a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház. 
A felújítás nem titkolt célja a balneológiai szolgáltatások színvonalának emelése.

A hétszázötven négyzetméteres medencetér teljes 
felújítása három ütemre osztható – mondta dr. Péter 
Iván. A kórház főigazgatója részletezte: a napokban 
a teljes burkolat és a szigetelés cseréje kezdődött 
meg, ezt követi a korlátok cseréje, végül a látogatók 
elől rejtett gépészet modern berendezésekre való 
kiváltását ütemezték. A HPC egy színvonalemelést 
vár a jelenlegi medencétől, ezáltal egy magasabb 
követelményrendszert kell létrehozni. A jelenleg zaj-
ló munkálatokhoz kizárólag a legmagasabb minőségű 
anyagokat használják, a megfelelő szabványok figye-
lembevételével. Mint az intézmény vezetője rámutatott, 
a kiemelkedő hatású harkányi gyógyvíz a felhasznált 
alapanyagokkal és a gépészettel szemben is magas 
követelményt támaszt. A balneológiai épület kupolá-
jának 2001-es építésekor az 1980-as években üzembe 
állított gépészeti rész nem lett cserélve. 

Most hogy fel lesz szedve a burkolat és magas 
minőségű csempe kerül a helyére, jó gazda módjára 
célszerű az alatta lévő alapszerelvényeket is kicserél-
ni – mutatott rá dr. Péter Iván. A vizünk összetételét 
a tervező maximálisan figyelembe vette, és olyan 
anyagok felhasználásával álmodta újra a medencetér 
elemeit, melyek leginkább ellenállnak a gyógyvíz 
hatásainak. A napokban zárult a szigetelőanyagok 
gyakorlati tesztje, és folyamatban van a megfe-
lelő gépészeti eszközök kiválasztása is, a gyártó 
pedig minderről minőségbizonylatot ad – mondta a 
főigazgató. A szeptember végéig tartó, ötven millió 
forintot igénylő munkálatok külső földmunkákkal is 
járnak, hiszen az épületbe vezető csövek és külső 
vízkezelési berendezések régóta szükséges cseréje is 
megtörténik, ezzel növelve a rendelkezésre állást és 
az üzemeltetés biztonságát.

Ez év augusztus 15-éig több mint 94.000 strand-
belépőt értékesített a fürdő, ami sajnos nem éri el 
a 2015. év időarányos értéket. Ennek hátterében 
elsősorban a tavalyi extra meleg, hőségriadókkal 
tarkított nyárhoz képest a kimondottan hűvös időjárás 
és a hétvégéket sújtó sok csapadék áll. Jobb hír, hogy 
a tavalyi évhez képest több gyógyfürdőjegy került 
értékesítésre, idén augusztus közepéig 250.000 fő 
fordult meg a gyógyfürdőben. Ez összességében az év 
első hónapjában több árbevételt hozott a Fürdő 
számlájára, igaz fontos azt is kiemelni, hogy idén a bevételi oldalt erősíti már július eleje óta a csúszdapark árbe- 
vétele is. A több mint 20.000 eladott csúszdajegy is bizonyítja, hogy a városvezetés és a fürdő vezetése jó döntést 
hozott, amikor felvállalta a csúszdapark megvalósítását közösen, saját forrásból, hitel felvétele nélkül. A fürdő már 
az őszi szezon, az év végéig tartó időszak tervezését véglegesíti. Nemsokára nyilvánosságra kerülnek a decemberig 
tartó kedvezményes ajánlatok, karbantartási munkálatok és az azokkal járó medencelezárások időpontjai. Hegyi 
Ákos vezérigazgató elárulta, hogy továbbra is tervben van a gyerekmedence környezetének felfrissítése, a II. épület 
átalakításának tervei leadásra kerültek engedélyeztetésre, a pavilon sor újraélesztése is előkészítés alatt van, de 
számos olyan beruházás kezdődött el, ami nem látható, de a működéshez elengedhetetlenek.  
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A Szent Istváni útmutatás miként elődeinkre, ránk, a ma  
     emberére is feladatul rója, hogy megvédelmezzük mindazt,  
      ami a miénk, s keményen küzdjünk azért, hogy jobbá tegyük 
        mások életét, építsünk egy kiszámítható, szebb és bizton- 
         ságosabb jövőt – mondta Baksai Endre Tamás a városi  
           ünnepségen.

       Harkány polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta: 
           fontos, hogy megértsük, a feladatunk ma is ugyanaz, mint 
            mindig is volt a történelmünk során; legyen érvényes 

          tudásunk a minket körülvevő világról, és legyen elszántsá- 
              gunk, kitartásunk és bátorságunk mindazokhoz a  
               tettekhez, amelyek mindebből következnek. 
                Baksai Tamás a Szent István szobor előtt tartott ünnep- 
                 ségen üzenetével a családért, a városért, hazánkért való 
                  közös, céltudatos, tiszta szívvel végzett munkára 
                   szólított fel mindenkit.

BAKSAI TAMÁS – „vigyázzunk mindazokra, 
akik megmaradtak magyarnak”

Harkány látta vendégül a térség turisztikai szakembereit
A Dél-dunántúli régió Tourinform irodáinak képviselőit látta vendégül a Harkányi Turisztikai Egyesület a közelmúlt-
ban. A találkozón Baranya, Somogy és Tolna turisztikai desztinációiból olyan szakemberek is jelen voltak, mint Furák 
Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség pécsi munkatársa, vagy Hegyi Zsuzsanna regionális marketingigazgató. 

Harkány hírnevének és az elmúlt korszak vendég-
számának köszönhetően kicsit nagyobb figyelmet 
kapunk, mint a térség többi desztinációja – mondta 
Mojzes Tamás. Az egyesület titkára a három megye 
irodáit tömörítő nyolc régió képviselőinek látogatásakor 
rámutatott, céljuk annak a bizalomnak és hírnévnek a 
visszaállítása, melyre ez a figyelem irányul.

A turisztikai szakemberek egynapos tartózkodásuk 
alatt megtekintették a szaporcai Ős-Dráva Látogatóköz-
pontot, felkeresték a siklósi várat és a fürdőt is, majd 
villányi borkóstolón vettek részt. 

A vendégek harkányi állomásukon megismerkedtek az 
elektromos kerékpárok rendszerével, mely során Csiszár 
Dávid, a bérelhető bicikliket üzemeltető cég képviseleté-
ben rámutatott: az elmúlt időszakban növekedésnek in-
dult kihasználtság kapcsán igazolódni látszik a régióban 
öt állomást felsorakoztató rendszer létjogosultsága.

Legkésőbb tavasszal kezdődik a kettes épületet 
érintő felújítás első üteme, melyre biztosítottak az 
anyagi feltételek – mondta Hegyi Ákos, a fürdő-
ben tett látogatáskor. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 
vezérigazgatója az intézmény bemutatása során 
kiemelte: augusztus közepéig 250 ezer ember fordult 
meg a fürdőben, ebből 94 ezren strandbelépőt vál-
tottak. Az eladott csúszdajegyek száma 20 ezer volt.

Örülünk, hogy az egyedülálló adottságaink kiemelt 
figyelmet kapnak, és térségi szinten is ígéret van 
arra, hogy ezt a figyelmet a későbbiekben is meg 
fogjuk kapni – fogalmazott Mojzes Tamás. A turisz-
tikai régiók képviselői egyetértettek abban, hogy 
harkányi központtal Siklóson át Villányig a régió 
olyan komplex szolgáltatást nyújt, mely a térségi 
összefogás megvalósításával használható ki a leg-
jobb mértékben.
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BRONZÉRMES FŐZŐKONZUL

Az érdeklődők eredeti receptek alapján készült 
ételeket – sváb csirkepaprikás gombóccal, sa-
vanyúmártás (saures), babos tészta -  kóstolhattak. 
Mint azt Somogyi Lászlóné, az önkormányzat titkára 
elmondta, a nemzetiségi kórus előadásának különös 
jelentőséget adott, hogy először léptek fel zenekarral 
közösen. A muzsikát – miként az esti bálét is - ezúttal  
a tradicionális sváb zenét játszó Alte Kameraden Blas-
kapelle együttes szolgáltatta, amelynek kíséretében 
lépett pódiumra a nap során a Kresz-Tóth duó is.  
A rendezők a műsorba a közönséget is bevonták, a 
közös énekléshez a publikum soraiban kiosztott  
kották nyújtottak segítséget.

Harkány képviseletében Nagy Roberto “főzőkonzul” a harmadik helyezést érte el a     
    III. Birjáni Nemzeti  
     Töltöttpaprika Fesztiválon. A megmérettetésen 37 csapat - köztük erdélyi,  
      vajdasági és horvát résztvevők - töltötte a Capsicum nemzetségbe tartozó 
       névadókat. Mint elmondta, 22-szer “húzta fel” a színt, hogy bársonyos legyen, 
        s tett bele egy szem egész bogyiszlói csípőset is. A rizst enyhén előfőzte és 
         darált sertéslapocka, házi paradicsompüré is került bele.

Az újság legutóbbi számának megjelenése óta a 
város mindkét nemzetiségi önkormányzata – horvát, 
német – megrendezte saját napját a Zsigmondy sétány 
szabadtéri színpadánál. A horvát nemzetiségnél a helyi 
énekkar színvonalas produkciója mellett a szalán-
tai Marica Kulturális Egyesület táncosai csillantották 
megtudásukat, illetve az esti táncház alkalmával a ha- 
gyományoknak megfelelően a Podravka zenekar szol-
gáltatta a talpalávalót. A vérpezsdítő dallamok – első 
sorban a felcsendülő kólók – ezúttal is sokakat csábí- 
tottak a tánctérre a szépszámú nézősereg soraiból.  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a kulturális pro-
gramok mellé ezúttal becsempészte a gasztronómiát is. 

vidanet.huA tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

Világraszóló
ajándékok
Samsonite - American 
Tourister bőrönd az  
új szerződések mellé
Kössön új szerződést 
a Vidanetnél, hogy 
a nyári vakáció igazán 
gondtalanul teljen!
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vidanet.huA tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

NEMZETISÉGI NEMZETISÉGI hírek
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Munkában a műszaki osztály
Albrecht Ferenc a műszaki osztály vezetője 2012 óta. Az önkormányzatnál 1991 
és 2001 között szintén a műszaki osztályon dolgozott, annak 1994 és 2001 közti 
időszakában a vezetője volt. Mindemellett a város főépítésze is, környezetvédel-
mi szakmérnöki, építészmérnöki és műszaki tanári végzettséggel rendelkezik. 

A beadott tervek szerint a megter-
melt energia elegendő lesz a város 
tulajdonában lévő jelentősebb 
intézményeinek villamos energia-
felhasználására. Ez a pályázat is túl 
van már a hiánypótláson, várjuk az 
eredményt.
A gyógyhelyfejlesztéses pályázatun-
kat a GINOP forrásra nyújtottuk be. 
Itt túl vagyunk a hiánypótláson és 
az építési engedélyeket is beszerez-
tük. Ez egy hatszázmilliós pályázat 
hetvenöt milliós önerővel. Ennek 
keretében épülne a Harka szolgál-
tatóház a „muslinca sor” lebontott 
helyén, megújul a főbejárat előtti 
sétány és a Bartók Béla utcai járda.
A fürdőnél a - tavalyi évben nyert 
háromszázmilliós támogatásnak 
köszönhetően - a kivitelezési tervek 
készítése folyik. Itt a kettes számú 
épület tetőszerkezete kerül felújí-
tásra, valamint a földszint átalakítá-
sa-korszerűsítése történik.
Az IPA programban pedig az isko-
lával közösen pályáztunk, valamint 
ugyanebben a programban kapott 
helyet a park szolgáltató elemeinek 
megújítása, de az akadálymentes 
város terveit is szeretnénk elkészí-
teni ugyanebből a forrásból. 

- Sok pályázat, kecsegtető tervek, 
mikor lesznek benne döntések és a 
legfontosabb, a  megvalósulásuk?

– Reményeink szerint még az idei 
évben döntés születik ezekben a 
pályázatokban. S azt követően rög-
tön elkezdődik a megvalósításuk.

- Melyek azok a feladatok, amik nem 
a pályázatokhoz kapcsolódnak és 
aktuálisak?

- Az idei év az utolsó év, hogy 
lehetőség van a rendezési terv mó-
dosítására a meglévő jogszabályok 
szerint. Ez magával vonzza a helyi 
építési szabályzat módosítását is. 
Legutóbb 2012-ben volt módosítva, 
sok lakossági kérés és újragondolt 
terület, feladat van azóta. A képvi-
selő-testület amellett tette le a vok-
sát, hogy szeretne kialakítani egy 
gazdasági, vállalkozói zónát a volt 
gépállomás területén, illetve a vá-
rost elhagyva Sellye felé a körfor-
galom közelében is megvizsgáljuk 
ugyanezt a lehetőséget. Mindezek 
mellett a Kossuth Lajos utcáról

- Sokat változott a műszaki osztály 
feladata az 1990-es évek elejétől 
napjainkig? 

– Összességében a munka meny-
nyiségi és minőségi értelemben is 
fejlődésen ment keresztül. A mű-
szaki osztály sokrétű feladatot lát 
el, hozzá tartozik az önkormányzati 
ingatlanok felügyelete ugyanúgy, 
mint a város területén található be-
ruházások, építkezések, és egykor 
az engedélyek kiadása. Itt volt a 
legnagyobb változás, hisz 2013 óta 
az építési hatóság Siklósra került. 
Azonban maradt feladat elég, hisz a 
műszaki osztály jelentős részt vállal 
a beadásra kerülő pályázatokban, a 
fejlesztésekhez kapcsolódó képvi-
selő-testületi előkészítő munkában. 
Az elmúlt két év pályázati ciklu-
sát látva ez a munka 25 beadott 
forrásigényt jelent. Jelenleg négy 
fővel működik az osztály, s bízunk 
abban, hogy ez a létszám az elnyert 
forrásoknak köszönhetően nőni fog. 
Mindemellett megélénkült az ingat-
lanpiac így az ezekkel járó feladatok 
is a műszaki osztályra hárulnak. 

- Melyek a legújabb hírek a pályáza-
tokról?

– Beadtuk a Kossuth Lajos utca és 
az Ady Endre utca kereszteződésé-
nek átalakítását körforgalommá a 
TOP keretbe. 
Ugyanide pályáztunk a Zöld Város 
elnevezésű kiírásra. Ebben a pá-
lyázatban újulna meg a Zsigmondy 
sétány, a hozzá tartozó őspark nö-
vényvilága, útburkolata, valamint a 
szabadtéri színpad és öltöző is. Eb-
ben a pályázatban újabb játszótere-
ket, közösségi tereket terveztünk a 
parkba, valamint egy új szökőkút is 
helyet kapott. A pályázatban a ka- 
tolikus templom parkolója és 
útburkolata is szerepel. Lehetőség 
volt az eszközparkunk bővítését is 
betervezni. Így többek közt rendez-
vény sátorra, elárusító pavilonokra, 
a színpadot kiszolgáló hang- és 
fénytechnikára valamint padokra, 
hulladékgyűjtő edényekre nyújtot-
tunk be forrás igénylést. A kon- 
strukcióban lehetőségünk van akár 
száz százalékos támogatás elnye-
résére is. Szintén a TOP keretében 
napelem parkra pályáztunk.

a Bartók Béla utcára fordulva, bal 
kéz felől, a Kossuth Lajos utca 
házai mögötti terület a strandfürdő 
fejlesztési területeként szerepel a 
tervben. Itt az az álláspont rajzo-
lódott ki, hogy elsősorban a fürdő 
minőségi fejlesztését kell megvaló-
sítani a közeljövőben nem a meny-
nyiségit. Így itt nagyobb terület sza-
badulna fel, ahol a fürdő parkolóját 
vagy akár új családi házas övezetet 
lehetne kialakítani. Ez még tervezés 
alatt áll, november-decemberben 
kerül a testület elé. 

- Melyek azok a munkálatok amikkel 
már végeztek, melyek a közeljövő 
tervei?

– A Művelődési Ház és Könyvtár, 
Sportcsarnok és Egészségház felújí-
tása, a közvilágítás korszerűsítése 
és az iskolai műfüves grundpálya 
átadása után a közelmúltban feje-
ződött be az iskola előtti parkoló 
megújítása. Úgy alakítottuk ki az 
új parkolóhelyeket, hogy az Arany 
János utcában a kétirányú forga-
lom a parkoló autóktól se legyen 
balesetveszélyes. Az iskola után az 
óvodai parkolás megoldásán is gon-
dolkodunk. A Kölcsey téri kanyar-
ban csúcsidőben nagyon nehézkes 
a közlekedés, a következő nagy 
kérdés ennek megoldása lesz. Szep-
temberben kezdődik a Zsigmon-
dy-sétány szennyvíz rekonstruk- 
ciója, és megfelelő számú jelentkező 
esetén a Ságvári üdülőtelep szenny-
vízcsatornázásának előkészítését is 
megkezdjük. Nagy gondot fordítunk 
a város és intézményei energiafel-
használásának racionalizálására, az 
ezzel kapcsolatos összes lehetséges 
megoldást és pályázati lehetőséget 
meg próbáljuk kiaknázni. Célunk 
hosszú távon egy költséghatékony, 
ugyanakkor korszerű intézményi 
hálózat működtetése.
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Megújulnak a város járdái

Az általános iskola előtti – esős időben problémát okozó – útszakasz megújításával vették kezdetüket a település 
útjainak felújítási munkálatai. Az eddig elvégzett munkákról és a további tennivalókról Marosi Andrással, a Város-
gazdálkodási Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Az iskolánál gyakorlatilag kész a beruházás. Mi várható a továbbiakban?

– Az Arany János utcai tervezett és építési engedélyes munkákat gyakorlatilag befejeztük, a hatóság részéről a 
műszaki átadás/átvétel megtörtént. Gyakorlatilag ezt a projektet lezártuk. Két apróbb feladat volt, amit még kértek a 
hatóság emberei: egy festést és egy jelzőtábla kihelyezését az utcában. Ezeket megrendeltük, napokon belül kész lesz. 
A maradék munka, amit látnak a kedves lakók a környéken, az az, hogy lakossági bejelentésre, illetve a környezeti 
lehetőségeket felülvizsgálva azt állapítottuk meg, hogy további kátyúzási munkákkal kell kiegészíteni a tervezett 
és engedélyeztetett építési munkákat. Erre kértünk engedélyt az önkormányzattól, melyet megkaptunk. Ebbe bele-
tartozott földalatti vezeték elhelyezés, amelynél a felbontást követően a helyreállítás már a lakó feladata, illetve a 
gyógyszertár és az egészségház közötti szakasz közötti kátyúzási munkák lezárása. Úgy vélem, iskolakezdésre az 
utca teljes egészében használható lesz.
Jelen pillanatban egy járdaépítésnél beszélgetünk. Tudomásom szerint több kilométernyi járdát szeretnétek 
megvalósítani…

– Nagyon sok feladat van, melyeket a nyár végére, ősz elejére hagytunk. Több olyan útszakasz van kijelölve a Start 
munkaprogram keretében, melyeket nekünk kell felülvizsgálni és új burkolattal ellátni. Ezt a Kőrösi-Csoma Sándor 
utcában kezdtük, itt mintegy 790 négyzetmétert kell felülvizsgálni és a szükséges pótlásokat elvégezni. Ezt követően 
térünk rá a következő utcára.
Mi lesz a virágok sorsa az ősz beköszöntével?

– A kis virágüzemünket, melyet tavasszal létesítettünk továbbfejlesztjük, szeretnénk újabb fóliaházakat beállítani és 
meleg vizes talpfűtéssel ellátni. Ezek gépészeti munkálatai már zajlanak, vagyis az átteleltetés biztosított lesz. Ezen 
felül készítettünk egy magkeltetőt, ahol már a csírázást várjuk. A hajtatás után kétszeri átültetést követően október 
első hetében kerülnek majd kihelyezésre. A mennyiségről annyit, hogy többet szeretnénk kiültetni, mint tavasszal.

Januártól az Állam működteti a harkányi iskolát is
2017. január elsejét követően állami működtetésbe 

kerül az Alapfokú Művészeti Iskola. Amint arról Käszné 
Lebő Zsuzsanna a Mohácsi Tankerületi Központ kial-
akításával megbízott tankerületi igazgató tájékoztatta 
lapunkat, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iskola 
épületének fűtéséről, világításáról, karbantartásáról, 
takarításáról stb. való gondoskodást 2017. január 
1-jétől, Harkány Város Önkormányzata helyett, az állam 
a Mohácsi Tankerületi Központon keresztül fogja ellátni. 
Ezzel együtt a működtetésben feladatokat ellátó alkal- 
mazottaknak is, január 1-jétől a munkáltatója a Tanke- 
rületi Központ lesz. Amint elmondta, az állami fenntartás 
keretében az iskola szakmai munkájának 

segítése, támogatása eddig is a tankerülethez tartozott. 
Azonban Harkány több várossal ellentétben az iskolát 
nem adta át üzemeltetésre az államnak, annak feladatai 
az önkormányzathoz tartoztak. Ez fog most változni 
január elsejétől. A tankerület vezetője jelenleg azon 
önkormányzatok polgármestereit keresi fel, ahol iskola 
működik. A tapasztalatokról szólva elmondta, eddig 
mindenhol megtalálták a közös hangot a települések 
vezetőivel, hiszen a céljuk is közös, a gyermekek 
nevelésének-oktatásának segítése, támogatása, így van 
ez Harkányban is. Az év hátralévő részének a felada-
ta lesz, hogy szerződés szülessen az iskola működ-
tetésének átadás-átvételéről.
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Miként kerültél a fővárosba, hol és milyen 
tanulmányokat folytattál előtte? 

Az általános iskolát Harkányban végeztem, a 
Vida Sándorné volt az osztályfőnököm. Utána 
a pécsi Leőwey Klára Gimnázium következett, 
majd egy év kihagyás után –nem vettek fel 
rögtön az egyetemre – a budapesti közgaz-
daságtudományi egyetem. (Akkoriban Marx 
Károly volt a neve, ma Budapesti Corvinus 
Egyetemnek hívják.) Akkor már Pécsen is volt 
ilyen egyetem, de engem vonzott a távol, 
a főváros, így oda igyekeztem. Ez annyira 
sikerült, hogy azóta is ott élek. Az egyete-
men azonban már tudtam, hogy a gazdaság-
gal nem közgazdászként, hanem inkább 
újságíróként szeretnék foglalkozni.

Mi vonzott erre a pályára?

Gyerekkoromban sokszor árultam újságot, 
szívesen olvastam is, s már akkor úgy érez-
tem, jó lenne az újságokba írni is. Ez az akkor 
még gyermekes elképzelés aztán az egyete-
men erőteljessé vált, s az egyetemi lapnak, a 
Közgazdásznak is kezdettől fogva munkatársa 
voltam. Nagyjából ekkor határoztam el, hogy 
gazdasági újságíró leszek, azaz írok is, meg a 
gazdasággal is foglakozom, tehát hasznosítom 
az egyetemen tanultakat, és megvalósítom 
régi álmomat is, az újságírást.

Gyakornokként kezdted Te is? Mi volt az első 
megbízatás? 

Igen, először gyakornok voltam. Még az 
egyetemről kezdtem el dolgozni a Világgaz-
daságnak. Úgy emlékszem, először az eocén 
programról kellett írnom. Azt sem tudtam, mi 
az a bányászat, s főleg nem, mi ez a program. 

De akkoriban már elkezdődött a vita arról, gazdaságos-e a szén-
bányászat, így még tudatlanul is érdekes volt írni róla. Azóta 
is többször volt nehéz feladatom, de az internet segítségével a 
felkészülés már könnyebb.

Gazdasági újságíróként szép sikert futottál be, mindenkor objek-
tíven szemléled a világot. Ez minek köszönhető? 

A Világgazdaság főszerkesztője voltam kétszer is – közben elmen-
tem a korábbi Magyar Hírlaphoz főszerkesztőnek-, egy gazdasági 
lapnál törekedni kell az objektivitásra. A lapot különböző politikai 
nézetű emberek – üzletemberek, döntéshozók, vállalkozók – ol-
vassák, soha nem volt feladatunk politikai vitákba bocsátkozni.  
Sőt… A gazdasági vitákról természetesen hírt adtunk. Idén májusig 
a Manager Magazin főszerkesztője voltam. Az üzlettel, az emberek-
kel foglalkoztunk. Most azt tervezem, hogy októbertől saját üzleti 
magazint indítok, BOOM néven. Idáig ugyanis mindig alkalmazott 
voltam, először próbálnám ki, milyen a vállalkozói lét. 

Mennyire követted figyelemmel Harkány sorsának alakulását?

Mindig figyeltem, mi történik a városban, s kapcsolatok kötöttek ide. 
Ezek mára meglazultak, de az érdeklődésem megmaradt.

Meglátásod szerint milyen lehetőségei vannak a ma már városi rang-
gal büszkélkedhető, elsősorban idegenforgalomból élő településnek?

Harkány az egyik legismertebb gyógyfürdővel rendelkező város 
Magyarországon. Nagy múltja van, amire építeni lehet. Érzésem 
szerint azonban a rendszerváltás után némileg visszaszorult, részben 
a balkáni események miatt, részben viszont az elhúzódó tulajdoni 
viták miatt. Ezt az időt más fürdők intenzív fejlesztésre használták. 
Mégis, Harkány adottságai olyan jók – hatalmas terület a fürdő körül, 
nagyon kellemes klíma, jó infrastruktúra -, hogy nagyon tudatos 
fejlesztéssel, s összefogással szerethető várossá tehető, ahová a 
vendégek visszatérnek, s jó hírét viszik, akár külföldre is. Tehát én 
optimista vagyok Harkány jövőjét illetően.

Milyen gyakran látogatsz haza a szülői házba? 

A ház még megvan, szüleim már meghaltak. Négyen vagyunk test-
vérek, úgy ítéltük meg, nem érdemes a házat eladni, mert annyira 
kevés pénzt lehetett volna érte kapni. Évente egyszer eljövök hosz- 
szabb időre, általában nyáron, amikor az Ördögkatlan fesztivál is van. 
Így napközben a fürdőt látogatjuk, este meg a kulturális eseményeket. 

Látogatásaid alapján milyen tapasztalatokat szereztél?

A férjem azt szokta mondani, ez a béke és nyugalom szigete. Jó itt 
lenni.  Vannak új dolgok, most láttam az új csúszdákat, ami a gyere-
kes családoknak biztosan vonzó. 

Melyek azok a „régi időket, gyermekkorunkat idéző dolgok”,  
amelyeket szerinted újjá kellene építeni?

Az egész fürdőkomplexum retrohangulatot idéz. Ez jó is, meg rossz 
is. Rossz azért, mert azt sejteti, hogy túl sok fejlesztés nem volt a 
strandon. Valójában volt, csak nyilván megmaradtak a régi dolgok 
is. Diákként minden nyáron a strandon dolgoztam. Voltam a vállfás 
öltözőkben – ezek azóta is megvannak, a Lepke ugyanolyan, mint 40 
éve volt. A gyógyfürdőben volt korszerűsítés, de az öltöző működése 
pont olyan, mint régen volt. Ha már így van, akkor talán a retro-
hangulatra lenne érdemes ráerősíteni, ez akár vonzerő is lehetne. 
Persze, mindezt XXI. századi színvonalon kellene megvalósítani. Jó, 
hogy rengeteg virág van a városban, ez kedvessé, vonzóvá teszi a 
látogatók számára is.

A hatvanas-hetvenes években egyetlen újságos pavilon volt található Harkányban, a mai Zsigmondy sétányon, az 
egykori fürdő főbejárat és a kórház között a kerítésbe ágyazva, ahol édesanyja árulta a különböző napi-, heti- és 
havilapokat. És a sok színes magazint, amely bennünket, gyermekeket rendkívül vonzott…

KOCSI ILONA újságíróHarkányból indultak

KOCSI ILONA



2016. augusztus           harkányi hírek          

11



harkányi hírek          2016. augusztus

12

Serpenyőben a szalonnát, kolbászt egy kevés zsira- 
dékon üvegesre pirítom, beleteszem a szálasra vágott 
hagymát, kockázott paprikát, karikázott paradicsomot, 
hegyes erőset, zúzott fokhagymát, majd fűszerezem.  
Akkor az igazi, ha jó sűrű a szaftja, de a benne lévők  
még roppanósak.
Bármilyen körettel kombinálható: nokedli, rizs, tarho- 
nya, burgonya, stb.

Én rozskenyérrel szeretem tunkolni egy pohár 
Malatinszki rosé bor kíséretében.

Vegetáriánus változata is finom bármilyen zöldség-
félével, például cukkini, padlizsán, tök, karfiol, cukor-
borsó, brokkoli, gomba, stb.

ÍZES ÉTELT, JÓ ÉTVÁGYAT!
LANTOS ISTVÁN

HA NYÁR, AKKOR LECSÓ! - Lanti bá’ gasztro rovata

Magyar alaplecsó Hozzávalók 4 személyre: 

20 dkg felkarikázott kolozsvári szalonna,
20 dkg füstölt kolbászkarikák,
4 nagy fej hagyma, 4 gerezd fokhagyma,
4 db vastaghúsú édes paprika, 4 db paradicsom,
só, frissen őrölt bors, kevés őrölt pirospaprika,  

   kömény, ízlés szerint zöld hegyes csípős paprika.

Aki szeret enni, 
az főzni is szeret, 
és aki szeret, 
az tud is főzni!

“ “
Nyitva:

vasárnap, hétfő kivételével:
 9.00 - 12.00,
14.00 - 18.00

Háromdimenziós Művek Múzeuma
Harkány,

Szent István u. 40.

Lenyűgözően
érdekes kiállítás,
életre szóló
élmény! 

Dr. Gazdag Ágnes és
Csongrádi Béla

Budapest
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Úszósikerek 
a közelmúltból
13 aranyérmet szereztek a HDSE versenyzői a 
Sellyén rendezett utánpótlás bajnokságon!
(Zárójelben a születési év!)
4x50 m fiú vegyes váltó – 2007-2009-es kor- 
osztály: 1. HDSE A (Boros, Várdaróczi, Nemes, 
Ábel), 2. HDSE B (Botka, Lukács, Kuszinger M., 
Károlyi).
4x50 m lány vegyes: 2. HDSE (Horváth, Theisz, 
Fedelevits, Boros).
4x50 m fiú vegyes váltó – 2003-2006-os 
korosztály: 1. HDSE A (Reisz, Fekete, Spándli, 
Ahmann), 5. HDSE B (Fischer, Straub, Kuszinger, 
Libor).
100 m fiú mell (2003): 2. Fischer Barnabás, 
(2004): 1. Spándli Dominik, 2. Fekete Zalán, 3. 
Kuszinger Áron.
100 m fiú hát (2003): 2. Fischer Barnabás, (2004): 1. Spándli Dominik, 2. Kuszinger Áron, 3. Fekete Zalán.
100 m fiú gyors (2003): 1. Fischer Barnabás, (2004): 1. Spándli Dominik, 2. Fekete Zalán, 3. Kuszinger Áron.
50 m fiú mell (2005): 1. Ahmann Bence, 5. Straub Roland, (2006): 1. Reisz Bálint, 5. Libor Máté.
50 m lány mell (2006): 3. Tarlós Eszter.
50 m fiú hát (2005): 2. Ahmann Bence, 5. Straub Roland, (2006): 2. Reisz Bálint, 5. Libor Máté.
50 m lány hát (2006): 2. Tarlós Eszter.
50 m fiú gyors (2005): 1. Ahmann Bence, 4. Straub Roland, (2006): 1. Reisz Bálint, 6. Libor Máté.
25 m fiú gyors (2007): 2. Lukács Botond, 3. Ábel Botond, (2008): 1. Boros Zsombor, 3. Nemes János,  
4. Kuszinger Márton, 5. Várdaróczi Máté, 6. Károlyi Álmos, (2009): 3. Ábel Gergő, 4. Gyócsi Nemes Attila,  
5. Kuszinger András.
25 m lány gyors (2007): 5. Theisz Katalin, (2008): 2. Horváth Katalin, (2009): 3. Fedelevits Lora, 5. Boros Alíz,  
6. Bárkányi Abigél.
25 m fiú hát (2007): 2. Lukács Botond, 3. Ábel Botond, (2008): 1. Boros Zsombor, 3. Kuszinger Márton,  
4. Nemes János, 5. Károlyi Álmos, 6. Várdaróczi Máté, (2009): 3. Ábel Gergő.
25 m lány hát (2007): 5. Theisz Katalin, (2008): 2. Horváth Katalin, (2009): 3. Fedelevits Lora, 5. Boros Alíz.
25 m fiú mell (2007): 2. Ábel Botond, 3. Lukács Botond, (2008): 1. Várdaróczi Máté, 3. Nemes János,  
4. Boros Zsombor, 5. Kuszinger Márton, 6. Botka Zalán.
25 m lány mell (2007): 5. Theisz Katalin, (2008): 3. Horváth Katalin, (2009): 4. Fedelevits Lora, 5. Boros Alíz.
Hét versenyző, nyolc érem! A szerbiai Adán 10 ország részvételével - köztük az Egyesült Államok, Anglia,  
Oroszország - rendezett nemzetközi versenyen a Harkányi Diáksport Egyesület úszói két arany, 5 ezüst és egy 
bronzérmet szereztek. 
Az 50 méteres összevetések során Horváth Ágnes gyorson első, mellen második helyezett lett. Reisz Bálint szin- 
tén gyorson diadalmaskodott. Spándli Dominik gyorson és pillangón, míg Tihanyi Patrik háton és mellen szerzett 
ezüstérmet. Krutek Csenge mellúszásban szerezte a csapat bronzérmét. 
További pontszerzők voltak: Kuszinger Áron és Fekete Zalán, akik úszásnemükben - hát, mell - 
a negyedik helyen végeztek.
A Verőce (Virovitica, Horvátország) Város Napja által rendezett versenyen a Harkányi Diáksport Egyesület úszói 18 
érmet nyertek! Egyéniben a következő eredményeket érték el: Reisz Bálint 50 gyors, hát, pillangó első., mell 2.,  
Sipos Dominik 50 hát első, pillangó, gyors 2., abszolút kategóriában, 200 vegyesen első (ez kiemelkedő teljesítmény!), 
Spándli Dominik 50 gyors, pille, mell 2. abszolút 200 m vegyes 4., Tihanyi Patrik 50 hát 2., mell 3, abszolút 100 m 
gyors 2., Kuszinger Áron 50 hát 2., Fekete Zalán 50 gyors, hát 3., mell 4. és Krutek Csenge 50 mellen második.
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Az idei Joola Kupán Harkányban járt az egyik leg-
sikeresebb magyar asztaliteniszező, az Európai 
Dicsőségcsarnok tagja, dr. Bátorfi István. A gyermekor-
vosként ma is aktívan tevékenykedő egykori pingpongos-
sal két mérkőzés között a sportcsarnok előtti árnyas fák 
alatt beszélgettünk.

Orvos, aki elhúzza a betegei nótáját
Beszélgetés 
DR. BÁTORFI ISTVÁNNAL

Nézd meg most Hosszú Katinkát és a férjét! Hozzák is 
az eredményeket. No, és a gyerekekkel én mindennap 
mentem játszani. 

És a gyógyászat területén a kis betegek szülei meny- 
nyire fogadták meg a tanácsaidat? Mondjuk, ha azt 
mondtad, hogy a gyereknek sportolni kellene.

Figyelj! Van, aki megfogadja, van, aki nem. Sajnos a 
mai gyereket nehéz „ráfogni”, de meggyőződésem, hogy 
nagyon sok múlik az edzőn is. Ha az edző jó pedagógus, 
akkor meg tudja szerettetni velük.

Most akkor beszéljünk a négy húrról! Hogy jött ez?

Kilencvenben volt nekem egy gégeműtétem rák miatt, 
s akkor alig tudtam beszélni. Elővettem a régi hege-
dűmet, ugyanis gyerekkoromban hegedültem is. Azóta 
mindenhova, a rendelőbe is viszem magammal. Ott 
rendszeresen játszom a kis betegeimnek.

Melyik a kedvenc nótád?

Imádom a Monti csárdást, a Kék Duna keringőt és min-
den magyar nótát. Kell a zene, kell a vidámság.

Kapásból körülbelül mennyi zene van a fejedben?

Száz.

Ezt tudod, miért kérdezem? Amikor Yehudi Menuhin 
Magyarországon járt, Dörömböző Géza bácsi, aki egykor 
a Napsugárban zenélt, azt mondta: Gyerekek, szép, szép. 
De asztalnál meghalna!

Na, ez nagyon jó!

Mint minden srác, én is a focival kezdtem. Jól is ment, 
megyei ifi válogatott is voltam, azután 56-ban indult 
egy járási bajnokság és nem volt meg a hat csapat, így 
beraktak bennünket. Akkor kezdődött minden. Pillanatok 
alatt kiderült, hogy jó gömbérzékem van

A foci teljesen abbamaradt?

Dehogy. Utána is fociztam, sőt az egyetemen az év-
folyam legjobbja voltam kispályás labdarúgásban.

Mi döntött mégis a pingpong mellett?

Az érettségi évében játszottunk a PEAC ellen – akkor a 
Pintér Bandi előtte két héttel vidékbajnokságot nyert, én 
pedig megvertem őt a döntőben. Kérdezték: hova megyek 
tovább? Mondtam a „Petfőre” (Pécsi Tanárképző Főiskola 
– a szerk.) biológia-testnevelés szakra. – Nem mész te 
sehova, jössz az orvosira, jelentkezzél, majd mi segítünk! 
– mondták. Tudod, mit segítettek? Lófüttyöt! Mindegy. 
Állatira készültem a felvételire, és felvettek. A PEAC-ban 
Nb II., NB I-ben játszottam. Pintér, Kőhalmi, Hrabovszky, 
Bátorfi, így állt fel a csapat. Öt évig játszottunk együtt

Hogy fért össze a gyerekgyógyászat a sporttal?

A kettő megfért egymás mellett.

Irányítottad a gyerekeid? (Lánya, Bátorfi Csilla 
többszörös Európa bajnok, VB helyezett, az olasz váloga-
tott volt szövetségi kapitánya, jelenleg a Bayern München 
edzője – a szerk.)

Abszolút. Erőszakosan. Nagyon erőszakosan. Ezen a 
téren keménynek kell lenni. 

                                                               Augusztus 28-án rajtol el a megyei labdarúgó bajnokság az I-es csoportban,  
          melyben a város frissen felkerült gárdája is megméretteti magát. A csapat a 
nyári felkészülési mérkőzésein felemás formát mutatott. Míg az azonos osztályban szereplő Beremenddel szemben 
1:6 arányban alulmaradt a fürdőváros tartalékosokkal játszó labdarúgó együttese, első győzelmét megszerezve 2:1-es 
gólarányt könyvelhetett el Bogáddal szemben. A Magyarbólyt 5:3-al verte, míg a Sellyétől 5:2-re kapott ki. A legutolsó 
edzőmérkőzésen a szomszédvár Siklós alakulatát fogadták s 2:0-arányban maradtak alul. Elrajtolt a Magyar Kupa is, ahol 
az elő mérkőzésen búcsúzott a fürdőváros, 7:0 arányú vereséget szenvedett a Pécsváradtól.
Hogy mindez milyen kihatással lesz az őszi fordulókra, kiderül a mérkőzéseken. A csapat őszi sorsolása a következőképp 
alakul: 1. 2016. 08. 28. 17.30 óra  BÓLYI SE - GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY

 2. 2016. 09. 04. 17.00 óra  GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY - SZEDERKÉNYI SE
 3. 2016. 09. 11. 16.30 óra  VILLÁNY TC  - GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY
 4. 2016. 09. 18. 16.00 óra  GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY - PEAC
 5. 2016. 09. 24. 16.00 óra  SZÁSZVÁRI SE - GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY 
 6. 2016. 10. 02. 15.00 óra  GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY - SELLYE VSK
 7. 2016. 10. 09. 15.00 óra  GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY - SIKLÓSI FC
 8. 2016. 10. 16. 15.00 óra  GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY - ÓCSÁRD SE
 9. 2016. 10. 22. 14.30 óra  BEREMEND - GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY
         10. 2016. 10. 30. 14.00 óra  GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY - BODA SE
         11. 2016. 11. 05. 13.30 óra  PÉCSVÁRAD - GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY 
        12. 2016. 11. 13. 13.30 óra  GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY - MOHÁCSI TE
         13. 2016. 11. 19. 13.00 óra  PVSK LABDARÚGÓ KFT. - GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY

Indul a bajnokság
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Hétvégén, augusztus 5-7. között rendezte a harkányi 
pingpong csapat a hagyományos veterán versenyét, ahol 
8 országból rekordszámú, 214 játékos nevezése érkezett, 
összesen 24 kategóriában, egyéni, páros és  
DC rendszerű versenyszámokban.

REKORDSZÁMÚ RÉSZTVEVŐ VOLT AZ 
IDEI JOOLA KUPÁN

XXXI. Harkány Sprint Nemzetközi Úszóverseny
Harkány Város Önkormányzata, a Gyógyfürdő Zrt. és a Dél-Baranyai Úszóegylet szeptember 3-án, szombaton 

délután 13 órai kezdettel idén 31. alkalommal rendezi meg a régió legnagyobb nyitott uszodás versenyét, a 
Harkány Sprintet, melyen várhatóan 5 ország csapatai vesznek részt a hazai egyesületek versenyzői mellett.  
A megmérettetés egyben a Magyar Úszószövetség Jövő Bajnokai elnevezésű program régiós felmérője is lesz  
a honi versenyzők számára – tájékoztatott Nemes János, a Dél-Baranyai Úszóegylet főtitkára.

A versenyt, melyet egykor mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten is elismert - az elmúlt évben elhunyt 
- dr. Vlakovits József edző indított útjára, utódai a jövőben is szeretnék folytatni egyre magasabb színvonalon. 
Talán kevesen tudják, de egykor ezen a versenyen, a harkányi medencében rótta a köröket Financsek Gábor,  
Jakabos Zsuzsanna, sőt az idei Rio-i olimpián háromszoros aranyérmet szerző Hosszú Katinka is.

A több mint 1000 játékot felölelő háromnapos tornán 
olyan nevek is felbukkantak, mint a 171-szeres válogatott 
Németh Károly vagy az Európa bajnok harmadik helyezett 
Frank Béla. A verseny erősségét az is mutatja, hogy az 
említett sportágunk büszkeségei a külföldi mezőny miatt 
nem mindig tudtak a dobogó legfelső fokára lépni.

A Kékedi Tibor és Gulyás Vince alkotta professzionális 
versenybírói páros szakmai felügyelete mellett
zökkenőmentesen és időben tudták a napi versenyszá- 
mokat befejezni a játékosok és a sportcsarnok külső 
szigetelésének megléte is a verseny rangjához méltó 
körülményeket teremtett.

Mindez azonban kevés lett volna a verseny sikeréhez – 
mondta Köpösdi Erik, a verseny főszervezője, hozzátéve: 
a harkányi asztalitenisz csapat köszönetét fejezi ki 
támogatásukért Harkány Város Önkormányzatának, 
Harkány Gyógyfürdőnek, A Harkányi Turisztikai Egyesület-
nek, Malatinszky Csabának és a Malatinszky Kúriának, 
Urbán Istvánnak és az ISTF Kft-nek, Sandó Gábornak és az 
SHD System Kft.-nek, Kacsúr Tamásnak valamint Andreas 
Hain-nak és a JOOLA Tischtenis GMBH-nak.
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